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Nech príchod jari a Veľkonočné sviatky naplnia
Váš život i Váš dom pocitom lásky, pokoja, radosti
a vďačnosti za to, že môžete byť spolu
želá starosta obce Jaroslav Mego,
kolektív obecného úradu a redakčná rada

ROČNÍK X.

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania!
Ako starosta obce sa vám prihováram v týchto dnešných ťažkých
časoch, ktoré naša generácia nepamätá a ktoré sa v našich
končinách pravdepodobne od druhej svetovej vojny nekonali.
Prežívame obdobie nebezpečia nákazy koronavírusom COVID-19,
ktorý môže vážnym spôsobom ohroziť zdravie našich blízkych,
detí, rodičov, starých rodičov.
Od roku 1971 obec Drietoma nebola nútená zvolať krízový štáb,
stalo sa tak až tento rok v mesiaci marec, kedy som musel reagovať
na danú situáciu a prijímať opatrenia na zabezpečenie zdravia
všetkých nás, a hlavne našich detí v Základnej škole s materskou
školou. Verím, že daná situácia sa čo najskôr upokojí, že sa nám vírus
podarí spoločnými silami v blízkej dobe poraziť a v maximálnej
miere eliminovať tak, aby v našej obci nikto vážne neochorel.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým obyvateľom našej
obce za ústretovosť a zodpovednosť, ako sa v danej situácii správate.
Dokázali ste, že sa v kritickej situácii vieme zomknúť, vzájomne si
pomáhať. Viacerí občania takmer okamžite od vzniku situácie začali
pomáhať svojim príbuzným, susedom a známym. Dostával som
veľa telefonátov, v ktorých ľudia ponúkali pomoc – či už pomoc
s nákupom pre seniorov, pomoc s rozvozom jedál alebo akúkoľvek
inú potrebnú pomoc. Vďaka patrí aj podnikateľom, ktorí pomáhajú
v rámci svojich možností (možnosť telefonického objednávania
nákupu, dovoz nákupu, rozvoz jedál, šitie rúšok a podobne).
Ako všetci viete, veľkým problémom bol nedostatok rúšok a bolo
veľmi pekné, ako ľudia zareagovali a začali si rúška šiť svojpomocne.
Keďže si ako starosta obce nemôžem dovoliť distribuovať medzi
obyvateľov svojpomocne šité rúška, certifikované ochranné
rúška sme ihneď objednali a postupne, ako nám prichádzajú, ich
distribuujeme od najstarších obyvateľov. S rúškami nám pomohla
najmä firma Rutex, ktorá nám pomohla s akútnym nedostatkom
rúšok.
Naďalej vás prosím, aby ste nepodceňovali situáciu a zodpovedným
správaním pomáhali chrániť nielen seba, ale nás všetkých, v čo
najväčšej miere. Pripomínam vám, že v prípade potreby pomoci,
prípadne nejakej otázky, nejasnosti alebo pochybnosti ma môžete
kedykoľvek počas dňa osloviť a kontaktovať na telefónnom čísle
0907 062 852.
Všetkým držím palce, aby ste boli trpezliví, zodpovední, aby ste
strpeli všetky opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu,
dodržiavali všetky hygienické odporúčania, nosili rúška, umývali si
ruky, používali dezinfekciu, nezhromažďovali sa. Verím, že najneskôr
v lete na Drietomských slávnostiach sa už budeme všetci môcť
v dobrej nálade spolu zabaviť. Dovtedy sú naplánované viaceré
kultúrne podujatia, čas ukáže, čo z nich budeme môcť zrealizovať.
O všetkom vás budeme priebežne informovať tak ako doteraz.
Vážení občania, ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem a želám
krásne dni, dobrú náladu, úsmev na perách - aj keď s rúškom na
tvári.
-Jaroslav Mego, dňa 25.3.2020-
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Opatrenia
v oblasti školstva
Mimoriadna situácia ovplyvnila všetky
oblasti nášho života. Aj života našich
detí a ich vzdelávania. K dnešnému dňu
- 25.3.2020 - je vyučovanie na všetkých
školách prerušené až do odvolania a sú
aktuálne tieto informácie.
Písomné maturity sa v tomto
školskom roku neuskutočnia. Interná
časť maturitnej skúšky, teda „ústne
maturity“, by sa mali konať do dvoch
týždňov od obnovenia výučby. Ak by
opatrenie, ktoré sa týka prerušenej
výučby do odvolania, nebolo zrušené,
sú pripravené opatrenia, aby do 30. júna
maturanti zmaturovali.
Ruší sa Testovanie 9, teda monitor,
ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci
štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
Prihlášky na stredné školy bude možné
podať do 15. mája, potvrdenie lekára
nebude potrebné. Prijímacie pohovory
na stredné školy sa uskutočnia najneskôr
do 30. júna.
Posunuté
sú
termíny
zápisov
do základných škôl. Tie by sa mali
uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale
bez osobnej prítomnosti detí.
Zápis do materskej školy sa má
uskutočniť od 30. apríla do 31. mája.
Pri žiadosti nemusí byť potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa.
Školský rok by sa mal reálne ukončiť tak,
ako je naplánované, teda do 30. júna.
Učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude
posúvať do ďalšieho ročníka. V prípade
vysokoškolákov chce minister školstva
apelovať na Slovenskú rektorskú
konferenciu, aby akceptovala tento stav.
(mh)

JUDr. Jozef Kluka (1949 - 2020)
V kolobehu všedných dní si často ani neuvedomujeme,
aká vzácna je blízkosť milovanej osoby, priateľa,
kolegu, suseda či známeho, alebo jednoducho len
človeka, ktorého zbežne poznáme. A zrazu príde
chvíľa, s ktorou počítame prakticky od narodenia,
pripravuje sa na ňu celý život a predsa nás vždy
prekvapí. Koncom januára nás mnohých zaskočila
správa, že svoju pozemskú púť ukončil bývalý starosta
obce JUDr. Jozef Kluka.
Pán Kluka bol vzdelaný, skúsený a rozhľadený človek.
Zaujímal sa o všetko, čo sa dialo v prostredí, v ktorom
žil. Pokiaľ mohol a vedel, rád človeku pomohol alebo
poradil. Celý svoj život ostal verný milovanému
rodisku. V Drietome prežil detstvo, založil si tu rodinu
– s manželkou Danielou zvládli všetko radostné
i bolestné, čo im život priniesol. Bol starostlivý manžel,
otec i dedko, vždy pyšný na svoje dievčatá.
O drietomský chotár sa staral ako lesník aj poľovník
a necelých 14 rokov ako starosta obce. Ak by sme
mali o niekom povedať, že poznal Drietomu ako
svoju dlaň, tak práve o ňom. Drietomský chotár za
svoj život prechodil krížom-krážom veľa krát. Aj svoj
profesionálny život zasvätil milovaným lesom. Začínal
od piky ako lesník na Lesnej správe Drietoma. Po 15
rokoch sa stal vedúcim odborným referentom pre
lesníctvo a poľovníctvo na Okresnom národnom
výbore Trenčín. Po čase bol vymenovaný za prednostu
Lesného úradu Trenčín, neskôr sa stal vedúcim
oddelenia Lesného hospodárstva Krajského úradu
Trenčín. O jeho odbornosti svedčí fakt, že zastával
pozíciu národného experta pri analýze základnej
lesníckej legislatívy v Slovenskej republike. Napokon pôsobil ako prokurista a podnikový právnik štátneho podniku
Lesy Trenčín. V novembri 2002 bol prvýkrát zvolený za starostu obce Drietoma, ďalšie úspešné kandidatúry boli
v rokoch 2006, 2010 a 2014. napriek tomu, že mal ešte veľa plánov a nápadov, ktoré chcel uskutočniť, začiatkom
roka 2016 sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie.
Pán Kluka si vážil to, čo tu naši predkovia zanechali, rovnako si vážil dedičstvo hmotné aj duchovné a snažil sa
urobiť všetko pre to, aby toto dedičstvo nezaniklo a tešilo aj generácie, ktoré ešte len prídu. Zároveň bol človekom,
ktorý chápal, že dnešná doba je doba, ktorá si vyžaduje zmeny a čo bolo nevyhnutné, to sa snažil zrealizovať
čo najskôr. Mnohé veci sa mu podarilo zrealizovať vďaka jeho húževnatosti a niekedy až tvrdohlavosti, ktorá
ho poháňala ďalej a nútila hľadať cestu k určenému cieľu. Zanechal za sebou v obci hlbokú stopu v prospech
všetkých obyvateľov.
Obzrime sa v čase späť na to, čo sa počas jeho vedenia podarilo v obci zrealizovať: rekonštrukcia Kaštieľa rodiny
Borčických, rekonštrukcia prístavby, nová strecha na budove základnej školy, výmena okien v základnej škole, nové
sociálne zariadenia v materskej škole, detské ihriská − v Drietome i v Brúsnom, výstavba chodníka popri hlavnej
ceste, rozšírenie vodovodu na hornom konci, výstavba multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, výstavba
pódia a zastrešenie tanečnej plochy na futbalovom ihrisku, rekonštrukcia Domu smútku, nové oplotenie oboch
cintorínov, nová miestna komunikácia v osade Hlboček, rekonštrukcia cesty v osade u Mrázikov, nové autobusové
čakárne, oplotenie parku, vybudovanie pešej zóny a výsadba zelene, vybudovanie obecnej kanalizácie... Nestaval
sa však len do pozície budovateľa, s rovnakou vážnosťou sa venoval aj spoločenskému, kultúrnemu a športovému
životu obce, okrem iného sa pričinil aj o vznik časopisu, ktorý práve držíte v rukách. Život viedol v duchu motta,
ktorému ostal verný do posledných chvíľ: Žiť medzi ľuďmi a zostať človekom, každému sa môcť pozrieť do očí.
Spomienku na JUDr. Jozefa Kluku si dovolím ukončiť slovami starostu obce Jaroslava Mega, ktoré zazneli v jeho
príhovore počas poslednej rozlúčky: „Vážený pán starosta, milý Jozef! Každý z nás dostal od nášho Pána do vienka
povestné talenty. Vy ste tie vaše nepremárnil, neprehajdákal, ani ste ich nezakopal a neskoval s obavou pred ich stratou.
Naopak, Vaše talenty ste rozvíjal, zdokonaľoval a množil v prospech vašej rodiny, v prospech celého spoločenstva,
v prospech obyvateľov Drietomy. Za to Vám v mene celej obce Drietoma vyslovujem úprimné veľké ďakujem.“
(mh)
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Veľká noc ...
Drahí bratia a sestry, katolíci aj evanjelici, obyvatelia farnosti bez náboženskej príslušnosti. V tomto pôstnom
čase, ktorý je prípravou na prežívanie najväčších sviatkov ľudí veriacich v Krista, Veľkej Noci, dovoľte mi, aby
som sa vám prihovoril pár slovami.
Tento pôst je iný. Tento čas je iný. Iný, ako sme zvyknutí. Keď slúžim svätú omšu sám v kostole, navonok
vidím prázdne lavice, ale v duchu vidím sedieť vás, veriacich, mne známych v mysli a srdci.
Tento pôst je čas neustálych informácií o zvyšujúcom sa počte nakazených alebo zomrelých ľudí na
koronavírus, ktorý úplne paralyzoval život v celom svete.
Namiesto verejných svätých omší, pobožností Krížovej cesty a iných foriem prežívania pôstu je tu ticho,
obava, strach a neistota...
Do rúk sa mi v posledných dňoch dostala úvaha od talianskeho básnika, ktorý spolu s celým jeho národom
prežíva azda (v tejto chvíli) ešte krušnejšie chvíle. Som si istý, že mnohí z vás ste ju čítali alebo sa vám dostala
k dispozícii, no je tak hlboká, až to človeka mrazí... Tu sú jej slová.
“Najviac kontaminovaný povrch bolo naše srdce.
Tento vírus je dar zeme.
Zastavil svet, prinútil nás pozrieť sa do seba a okolo seba.
Znížil na polovicu znečistenie vo veľkých krajinách.
Naučí nás mnoho. Uvidíte.
Niekedy prichádza Kristus, inokedy je to Boh rovnako neviditeľný a mikroskopický,
ktorý nám hovorí o novej potrebnej ľudskosti.
Ak počítame mŕtvych, je to nevyhnutná cena.
Naslepo sme nemohli ísť ďalej.
Toto je vírus pre meditáciu.
Buďme vďační, že sa môžeme zastaviť, byť s našimi deťmi,
myslieť s láskou na starých, slabých, ohrozených.
Hodnotu vecí chápeme, keď nám chýbajú.
Vírus, ktorý nám berie možnosť objať druhého, prišiel,
aby nás zachránil. A neodíde, kým to nepochopíme.
Zostať doma a otvoriť si srdce – to spraví vírus užitočným.
A ešte viac ísť do lesa, kontemplovať more,
sadnúť si a pozorovať rieku, aby sme si pripomenuli, že
príroda je domov, dnes viac než inokedy.
Ak z takéhoto úteku urobíme vakcínu proti strachu,
posvätíme tým aj prácu a námahy lekárov, zdravotných sestier a toľkých ďalších.“
(Taliansky poéta Andrea Melis Parolaio)
Možno sa nám niektoré slová nepáčia, možno sme sa pri niektorých aj vnútorne vzbúrili, to preto, že
nechceme častokrát za zlom a krížom, ktoré nám prináša život, vidieť aj ich hlbší dosah na náš život.
Aj utrpenie a smrť Ježiša Krista bola z ľudského pohľadu čisto nezmyselná a krutá, ale za ňou a skrze túto
smrť sa človeku ponúka spása, ktorá je zmyslom ľudského života.
Neviem, ako bude vyzerať Veľká Noc, neviem, ako budú prebiehať spoločné sväté spovede, neviem, ako
budú vyzerať naše kostoly alebo či sa aj tento rok obnovia veľkonočné zvyky oblievania a šibačiek, viem však,
že je tu stále BOH. Vzkriesený Pán Ježiš Kristus, ktorý priniesol najvyššiu obetu, aby nás všetkých zachránil.
Všetkým vám bratia a sestry v Kristovi prajem a vyprosujem z celého srdca Požehnané a Milostiplné
Veľkonočné sviatky.
-ICLic. Peter Korenčiak, farár-

4

www.drietoma.sk

Božia cesta záchrany
Milí priatelia, niekoľko týždňov sme na pôstnej ceste a blížia sa veľkonočné sviatky. Iste mi dáte za pravdu,
že tohtoročná pôstna cesta je naozaj iná, a preto sa domnievam, že aj nastávajúce sviatky budeme sláviť v inom
duchu. Pôstnu cestu umocňuje skúsenosť s pandémiou koronavírusu, ktorá prenikla aj k nám. Život sa náhle
nečakane spomalil, čas akoby sa zastavil, zrazu je všade ticho. Situácia je neuveriteľná, pre mnohých znepokojujúca
a vážna. Apoštol Pavel nás upokojuje: „všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme
prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme“ 2Kor 4, 8 – 9.
Každý muž, ktorý v minulosti absolvoval základnú vojenskú službu, si pamätá, že od narukovania do prísahy,
v čase tzv. prijímača, nesmel mesiac opustiť priestory kasární. Vojak totiž musel rešpektovať nariadenie autority.
Toto si nejeden uvedomil v danej situácii pri vyhlásení mimoriadnej situácie, či až núdzového stavu. Je namieste
a je dôležité nezľahčovať dané opatrenia, rešpektovať autoritu a byť poslušný ako vojak. Mnohí sa okolnostiam
v našej krajine okamžite prispôsobili. Ale sú žiaľ aj takí, ktorí situáciu naozaj podceňovali, nerešpektujúc opatrenia,
neposlúchajúc autority. Pre niekoho je prosto arogancia životná cesta. Škoda.
Poslušnosť je dar. Deti učíme, aby poslúchali svojich rodičov. Poslušnosť nám dáva istotu, vedie ku pokoju a k životu.
V poslušnosti sa prejavuje láska. Ale prečo teda dospelým robí poslušnosť taký problém? Pretože poslušnosť je
podriadením sa niekomu? Ale podriadenie v nás vyvoláva pocit akejsi menejcennosti alebo sebaponižovania. A to sa
predsa nenosí! Už aj teenageri to dávajú pocítiť svojim rodičom. A rodičia? Konštatujú, že sú bezmocní a rezignujú
na výchovu svojich dospievajúcich detí, ktoré sa búria.
My sme však prestali v prvom rade rešpektovať a poslúchať Pána Boha. A základom poslušnosti je viera a dôvera
Bohu. My sme však opustili Jeho nariadenia a opatrenia, ktoré nastavil, aby zabránil šíreniu hriechu, neprávosti, zla,
nenávisti a smrti. Nenachádzame si čas na Jeho slovo, nerešpektujeme Jeho prikázania a Jeho vôli sa nepodriaďujeme.
Neposlušnosť Bohu nás priviedla k liberalizmu, sekularizmu, materializmu, úpadku morálky, k závislostiam ľudí:
na drogách, hazarde či pornografii, na internete, na sociálnych sieťach. Celý svet je obrátený naruby. To, čo bolo
normálne, je nenormálne a naopak. Neustále sa opakuje scenár z raja. Pán Boh pred človekom, ktorý neuposlúchol
Jeho vôľu a zhrešil, zavrel dvere raja. Čítame o tom v 1M 3, 22 – 23: „Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako
jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil
večne, 23 poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý.“ Práve našou neposlušnosťou
si na seba a svoje rodiny i krajinu privádzame veľa zlého, mnoho trápenia, nešťastia a smútku. Nejeden skonštatuje:
Bože, sme bezmocní... Tu musíš zasiahnuť Ty sám. Pravda je taká, že s nami už máločo pohne.
Myslíte si, že Pánu Bohu je to jedno? Nie je. Pán Boh nás vedie a usmerňuje, ponúka nám svoju milosť, pomoc
a spasenie. Nespočetne mnohokrát už zasiahol do dejín, aby sme ho rešpektovali a poslúchali. V Božom slove máme
výzvy k poslušnosti: Jeremiáš v 7. kapitole v 23.verši píše: „Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem
vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo“.
V liste Židom 13, 17 čítame: „Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako
takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok“. Kráľ
Šalamún prežíval úspech a skvelé obdobie na vrchole slávy. Dobre sa mu viedlo, bol dobrý a poslušný kráľ. A predsa
ho Pán Boh varuje, že neposlušnosťou môže veľmi veľa zničiť. Lebo, ak zíde z Božích ciest a prestane poslúchať
Božie nariadenia a usmernenia, privodí na seba a krajinu nešťastie. „Hospodin riekol Šalamúnovi: Keď uzavriem
nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj, ktorý
je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho
z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim“.
Ľudstvo aj dnes dostáva šancu na záchranu. Božia cesta záchrany je cesta pokory a pokánia, ktorú nám ponúka Pán
Boh, ktorý hovorí: ak sa Jeho ľud pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vypočujem
ho, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim. Pán Boh s varovaním dal aj uzdravenie, pomoc a vyslobodenie.
Boh poslal svojho Syna, aby nás zachránil. A aj On išiel cestou utrpenia a bolesti a aj pre Neho mala táto cesta
zmysel. Viedla Ho k poslušnosti Otcovi, „hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti.“ (Žid 5, 8). Privedie aj
nás utrpenie a bolesť k pokániu a k poslušnosti voči Pánu Bohu?
Želám nám, aby sme pochopili a prijali každú cestu bolesti a utrpenia ako Božiu cestu záchrany, lebo nás Pán
Boh vedie k uzdraveniu. Modlime sa, aby uzdravil všetko, čo sme svojou neposlušnosťou spôsobili. „Dúfajte v Neho,
ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.“ (Žalm 62, 9). Kiež nám je On sám
milostivý, odpustí nám a uzdraví nás. Amen.
									 -Monika Cipciarová, evanjelická farárka-
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Miestna organizácia Slovenského
červeného kríža v roku 2019
Vážení a milí spoluobčania! Chcem vás oboznámiť so skromnou činnosťou Miestnej organizácie Slovenského červeného
kríža (MO SČK) v minulom roku.
Rok 2019 bol historicky 100-ročným míľnikom, kedy boli založené rôzne inštitúcie týkajúce sa SČK – zopár dátumov v kocke:
5.5.1919 bola založená Liga spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca
14.5.1919 bol založený Československý červený kríž
15.5.1919 Svetový deň Červeného kríža a Deň bezpríspevkových darcov krvi – nádej pre všetkých chorých
7.10. – 25. výročie kampane „Študentská kvapka krvi“ na Slovensku
Ale tiež chcem pripomenúť, že už pred 160 rokmi bol založený Červený kríž, založil ho Andy Dynant – dovolím si malú citáciu:
„Pred 160 rokmi videl Pán Boh z neba,
že nám slabým krehkým ľuďom Červený kríž treba.
Pán Dynant a mnohí cítiaci srdcom múdri ľudia na celom svete zvíťazili
a Červený kríž (Polmesiac) založili.“
Na jeho princípoch spočíva aj dianie v ČK - pomoc starým, bezvládnym a chorým rôznymi spôsobmi: susedskou pomocou,
návštevami, opatrovateľskou pomocou, pomocou pri založení rôznych sociálnych zariadení.
Aj my sme sa snažili spríjemniť chvíle ľuďom, ktorí to potrebovali. Ako
viete, bol založený Denný stacionár. No pre malý záujem (a legislatívne
zmeny spojené so zmenou financovania) bol prebudovaný vďaka jeho
riaditeľovi Ing. Jurajovi Šuppovi na Zariadenie pre seniorov Slnečný
lúč.
Aj naďalej bojujem s dobrovoľnými opatrovateľkami, pretože je to
práca náročná a mnohokrát nedocenená a takpovediac nárazová nárastom odkázanosti, dúfam, že už aj štátnymi inštitúciami docenená.
Väčšina opatrovateliek je už zamestnaná v Dome seniorov Slnečný lúč.
Významným aktom pre všetkých chorých je darcovstvo krvi.
Minulý rok 18.5.2019 bol spoločný odber krvi mobilnou transfúznou
jednotkou. Žiaľ, počet darcov nám klesol, prítomných bolo 22
občanov, no krv bola z rôznych príčin odobratá len 16 darcom,
ale srdečná vďaka všetkým, ktorí prišli. Mnohí z darcov nich boli odmenení Jánskeho plaketou. Musím pripomenúť, že veľa darcov
pozná transfúznu stanicu, pretože sa odberov zúčastňujú aj podľa potreby krvi v nemocnici. Milí darcovia, srdečná vďaka, želám
vám, nech nepoznáte pocit úzkosti a strachu, že by v prípade potreby nebola v zásobe život darujúca tekutina a dobrí lekári.
Tohtoročný hromadný odber krvi bol v Drietome plánovaný na 28.4.2020. Pre nepriaznivú dobu, keď v celom svete zúri
koronavírus, sa bude konať v náhradnom termíne 13.10.2020. Nakoľko sa nedostatok začína prejavovať aj v tejto oblasti,
prosíme našich pravidelných darcov, aby sa podľa svojich možností zúčastnili odberu v nemocnici.
Spomenula som odmenených bezpríspevkových darcov krvi. Spolu s nimi sme za pomoci Obecného úradu odmenili aj
dlhoročných členov MO SČK pracujúcich v zdravotníctve – sestričku p. Ľudmilu Masarykovú a p. Soňu Bretschneiderovú za
ich milý, kladný prístup k pacientom. Pamätali sme aj na členky, ktoré sa dožili 75 rokov.
Potešila nás Hliadka mladých zdravotníkov v škole, prvú pomoc ich učí pani učiteľka Mgr. Daniela Vytykáčová. V posledných
rokoch sa im podarilo viackrát vysúťažiť popredné miesta na súťaži Mladý zdravotník Trenčianskeho okresu.
MO SČK sa zúčastnila aj na obecnej zabíjačke a tiež súťaže vo varení guláša – akcie sa veľmi vydarili.
Touto cestou chcem poďakovať pani učiteľke Spačkovej a pani Stopkovej, že v rámci Mesiaca úcty k starším pri obveselení
dôchodcov nezabudli na starkých v sociálnom zariadení Slnečný lúč. Starkí boli milo prekvapení.
Ešte sme nezabudli na príjemný predvianočný zhon. Zvlášť na radosť a prekvapenie z ozajstného živého Mikuláša a zvlášť
vševediaceho čertíka, ktorí odmeňovali deti podľa poslúchania. Už dávno som nevidela deti tak milo prekvapené, ktoré
hľadeli s nemým úžasom, odkiaľ to ten čertík všetko o nich vie. Táto úžasná dvojica dojala až k slzám strachu aj radosti nielen
deti, ale aj starších obyvateľov sociálneho zariadenia Slnečný lúč. Veľmi dojímavo a radostne im pripomenuli čaro Vianoc
a roky detstva, za čo im srdečnú vďaku vyslovil aj pán riaditeľ Slnečného lúča Ing. Juraj Šuppa.
A už tu máme ďalšie predsviatočné obdobie – pred Veľkou nocou, ktoré nám komplikuje nový koronavírus. Je komplikovaný
zvlášť tým, že je rozšírený takmer vo všetkých krajinách a má napriek úsiliu vlád a lekárov neblahý dopad na všetkých ľudí.
Červený kríž tu môže pomôcť osvetou – podávaním informácií, ktoré denne vysielajú aj médiá, najmä upozorňovaním ľudí
na zbytočné zhromažďovanie, potrebu nosenia rúšok, tlmením šírenia paniky. Mnohé šikovné ženy šijú ochranné rúška,
ktorých je stále nedostatok, nielen pre svojich najbližších, rodinu, ale aj známych, susedov. A práve zodpovedným správaním
prekonáme jeho nástrahy, aby dopad na zdravie bol čo najnižší.
Naša členská základňa klesá úmrtiami členov a nezáujmom mladých o prácu v SČK. Minulý rok zomreli 3 členovia (Anna
Megová, Štefan Mikláš, Viera Vlčková). O smrti hovoríme negatívne, pretože veľakrát nám berie to najmilšie, najdrahšie. Ale
musíme hovoriť aj o smrti milosrdnej, ktorá zbavuje bolesti a trápenia, keď ani lekárska veda nevie pomôcť. Spomínajme na
nich s láskou a modlitbou.
-Anna Hlístová-
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10 rokov ZO JDS Drietoma
(Nápev: Ten drietomský hájik)
[: Ten drietomský hájik, ten sa zelená, :]
[: Jednota dôchodcov v tej našej Drietome 10 rokov má. :]
[: 10 rokov prešlo, oslavu máme, :]
[: aj na tie začiatky, čo sme tu prežili, si spomíname. :]
[: 10 rokov to je - veľa či málo, :]
[: ale byť v Jednote a v tom našom klube, to za to stálo. :]
[: Na akcii kapustnica, guláše, :]
[: napečieme dobroty a tie každý hodnotí, chutné langoše. :]
[: Na programe máme výlet, kúpanie, :]
[: v stredu o 14-tej sa v kaštieli v klube radi zídeme. :]
[: Do tých ďalších rokov zdravia pevného, :]
[: aby sme sa stretali a spolu sa tešili zo dňa každého. :]
[: V tom drietomskom hájku kvitne lásky kvet, :]
[: v úcte sa tu majme, na klub spomínajme, nech nás teší svet. :]
pri príležitosti 10. výročia založenia ZO JDS v Drietome napísala Emília Bátovská

Hromadný odber krvi
Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje občanom,
že tradičný jarný hromadný odber krvi mobilnou odberovou
jednotkou, ktorý sa mal konať 28.4.2020, je pre aktuálnu situáciu
zrušený. Náhradný termín je stanovený na jeseň - 13.10.2020.
Národná transfúzna služba v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej
novým koronavírusom COVID-19 zaznamenáva značný pokles darcov
krvi, čo sa odráža na znížených zásobách krvných prípravkov. Aj napriek
pandémii spôsobenej koranavírusom sú v nemocniciach na území
Slovenskej republiky akútni pacienti, ktorí potrebujú naďalej k svojej
liečbe krv. Preto prosíme našich darcov, aby aj v tejto situácii išli darovať
krv a pomohli tak zachrániť ľudské životy.
Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín. Z titulu ochrany zdravia sa musí
každý darca krvi objednať na darovanie na presný čas – v Trenčíne na telefónnom čísle 0903 659366. Týmto
opatrením sa snažia minimalizovať veľkú koncentráciu ľudí v priestore.
Na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR sú zavedené sprísnené hygienické podmienky a preventívne
opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Darcovia môžu vstupovať na pracovisko len s ochranným rúškom
na tvári alebo jeho náhradou, po dezinfekcií rúk, zmeraní telesnej teploty a po vyplnení Checklistu - k odberu je
potrebné priniesť zo sebou občiansky preukaz, kartu poistenca a vlastné pero na vypísanie dotazníka.
V tomto období môže prísť darovať krv osoba, ktorá:
– nebola posledných 14 dní v zahraničí,
– nebola za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa u tejto
osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19,
– nemá alebo nemala za posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov respiračného ochorenia: suchý kašel,
dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie.
Naďalej platí, že krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, s minimálnou hmotnosťou
50 kg; človek, ktorý je 2 týždne po doužívaní antibiotík; 2 týždne bez horúčky, bez hnačky; 1 týždeň po zubnom
ošetrení; aktuálne mimo menštruácie (+/- 3 dni) a tehotenstva; 1 rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva, ak
nekojí; 48 hodín po preventívnom očkovaní; bez herpesu; človek, ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky; kto
nebol posledný polrok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal prepichované uši alebo iné časti tela,
nedostal transfúziu krvi alebo plazmy, nepodstúpil endoskopické vyšetrenie; kto neprekonal infekčnú žltačku typu
B a C, v prípade infekčnej žltačky typu A (napr. v detskom veku) môže byť darcom krvi po určitom časovom odstupe;
nie je nosičom HIV, neprekonal syfilis, nie je sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi
v poslednom roku do styku.
Príprava pred odberom spočíva hlavne v striedmej konzumácii – nie je vhodné, aby ste hladovali, odporúčame
ľahké raňajky (netukové pečivo, chlieb, med, ovocie, zeleninu a pod) - nekonzumujte žiadne mastné jedlá ani
mliečne výrobky, zvýšte príjem tekutín; doprajte si dostatok spánku; na odber nie je vhodné prísť po ťažkej fyzickej
námahe; pred odberom nepite alkohol a nefajčite.
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Fašiangy u štvrtákov

Valentínska pošta

Opäť po roku už tradičné tretíkrát pripravené fašiangové
posedenie štvrtákov. Obe triedy 4.A aj 4.B sa stretli, aby
si vypočuli svojich spolužiakov, nádejných hudobníkov
v počte 10, ktorí navštevujú ZUŠ Nemšová. Okrem známej
ľudovej piesni Fašiangy, Turíce, zneli skladby od rôznych
skladateľov. Po koncerte nasledovalo občerstvenie. Panie
učiteľky spolu so žiakmi pripravili šišky s džemom. Jeden
kilogram múky, 2 hodiny prípravy a za 15 minút bolo po
šiškách. To svedčí, že aj recept aj šišky boli výborné.
-Majka a Monika, triedne učiteľky-

Ako sa stalo na našej škole už tradíciou, rovnako ako každý
rok sa opäť konala Valentínska pošta. Milá povinnosť rozniesť
darčeky, ktoré si pre seba žiaci prichystali v tento sviatok,
pripadla v tomto školskom roku žiackemu parlamentu.
Bolo pekné sledovať, že žiaci našej školy sú naozaj na seba
milí, ktorí sa snažia robiť druhým radosť. Veď o tom predsa
Valentín je, nie? Nemusí byť o veľkých gestách, gigantických
medvedíkoch či tuctoch ruží. Niekedy stačí len maličkosť, aby
ste niekomu ukázali, že ho máte skutočne radi a že Vám na
ňom záleží.				
-ZŠ s MŠ-

Pytagoriáda

Jilemák
Dňa 12.12.2019 sa žiaci 9.A spolu s triednou učiteľkou zúčastnili
DOD (dňa otvorených dverí) na SOŠ obchodu a služieb ulica
Jilemnického v Trenčíne. Žiaci strednej školy prezentovali
jednotlivé odbory, svoju školskú aj mimoškolskú činnosť. V
krásne vianočne vyzdobených triedach, chodbách aj jedálni
nás ponúkli nápojmi aj maličkými koláčikmi. Návšteva DOD
slúži hlavne k profesijnej orientácií. Odbory strednej školy boli
predstavené našim žiakom na vysokej úrovni.
-PaedDr. Mariana Koláriková, výchovný poradca-
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Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti
vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci
vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných
príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov
sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov
za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí
úspešne absolvovali nižšie (školské) kolo súťaže. Úspešní riešitelia
školského kola sú Adam Bulejko, Lukáš Beták, Filip Pokorný a Saša
Straková za 3. ročník, Katarína Barišová za 4.ročník, Jakub Juriš za 6.
ročník a Lucia Petrovičová a Kristína Bulejková za 8.ročník. Srdečne
im gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.
-ZŠ s MŠ-
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Detský maškarný ples
Maškarný ples pre deti sa konal v sobotu 1. februára 2020. Ples organizovala obec Drietoma v spolupráci
s učiteľkami ZŠ s MŠ a dobrovoľníkmi v jedálni základnej školy. Určite mi dá predsedkyňa kultúrnej
komisie Vladimíra Barišová a zvyšok organizačného tímu za pravdu, že sme za túto spoluprácu veľmi
vďační. Pani učiteľky z družiny vždy krásne vyzdobia jedáleň, pri výzdobe fantázii medze nekladú
a výzdoba býva veselá, pestrá, farebná. Oveľa ľahšie sa chystajú veci a súťaže, ku ktorým majú v družine
rôzne hry a pomôcky a nemusíme ich nosiť z domu a tŕpnuť, či budeme mať všetko. Keď niečo chýba,
buď nám to požičajú z kabinetu alebo vymyslia nejakú náhradu. No a to nehovorím o pozornosti
v podobe kávičky, čaju a keksíkov, keď už máme všetko pripravené a čakáme na prvých účastníkov.
Vďaka za všetko, naozaj si to všetci vážime.
Ako sa blížila tretia hodina – čas oficiálneho otvorenia plesu – a zaregistrovaných detí bolo málo, mali
sme obavy, či ochorenia, ktoré sa počas toho týždňa vyskytli v Drietome, predsa len neovplyvnia účasť
detí. Obavy boli zbytočné, pretože po tretej hodine akoby sa vrece s deťmi roztrhlo a do telocvične
húfne začali prichádzať masky od výmyslu sveta, napokon ich prišlo na podujatie presne 60. Človek
nevedel, čo má skôr obdivovať – či rozprávkové postavy ako princezné, víly, ninja korytnačky, Babu
Jagu, Jurošíka, morskú vílu, indiánov, čerta, múmiu, trúda Vilka alebo postavy rôznych povolaní kuchárku, vojaka, policajta, kovboja, šaša, požiarnika alebo futbalistu. Určite sme sa cítili bezpečnejšie
v prítomnosti ninja-bojovníkov, rytiera a superhrdinu Kapitána Amerika. Prišli medzi nás aj mnohí
zástupcovia zvieracej ríše - motýle, srnka, chobotnica, myš, mačka, dinosaury, ovečky, netopier,
dokonca aj jednorožec. Pomedzi ne sa tmolili milé tekvičky, šalát, muchotrávka a nevesta so ženíchom. Stroje zastupovali robot,
hasičské auto a lietadlo. Našli sa aj veľmi nápadité masky ako dvojica popcornu alebo zemeguľa.
Z roka na rok stúpa počet detí, ktoré si s rodičmi dajú námahu niečo originálne vymyslieť a zhotoviť. Vždy si hovorím, že sme za
tie roky, čo sa maškarný ples koná, museli vidieť už všetko, a predsa sa každý rok nájde niekoľko masiek, ktoré nás prekvapia.
Deti boli rozdelené do 3 vekových kategórií, absolvovali rôzne súťaže, hry, veľa sa tancovalo a zabávalo. Tento rok treba oceniť, že deti
sa nehanbili a tie, ktoré sa nehrali, priebežne zapĺňali tanečný parket, pretože náš osvedčený DJ Matej Vaňo hral pesničky, pri ktorých
nohy aj sami tancovali. Porota náhodne vybraná spomedzi rodičov a organizátorov mala opäť veľmi ťažkú úlohu, človek by najradšej
odmenil všetkých – čo sa napokon aj stalo, pretože tri masky v každej vekovej kategórii síce boli vyhlásené za najlepšie a získali nejakú
tú vecnú cenu, ale všetci dostali diplom a drobnú cenu za účasť a víťazmi boli najmä tí, ktorí sa dobre zabavili. 		
(mh)

Základná umelecká škola Nemšová
Základná umelecká škola Nemšová poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých
predmetoch umeleckého zamerania, pripravuje žiakov na štúdium študijných odborov
na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriu a na štúdium na vysokých
školách s umeleckým zameraním. Poskytujeme vzdelávanie v hudobnom odbore, tanečnom
odbore a výtvarnom odbore. V súčasnosti študuje na našej škole v Nemšovej a na našich
elokovaných pracoviskách 945 žiakov v prípravnom a základnom štúdiu ( I. a II. stupeň) a
štúdiu pre dospelých. Naši žiaci môžu svoj talent a výsledky svojej práce predviesť na malých
i väčších koncertoch či besiedkach, ktoré organizujeme niekoľkokrát ročne.
VÝTVARNÝ ODBOR. Výtvarný odbor sa teší stále veľkému záujmu. Deti u nás môžu rozvíjať
svoje talenty, každá snaha či nápad sa vždy prejaví v krásnom autorskom dielku. Myšlienky
a potreby vyjadriť sa realizujú naši autori rôznymi typmi výtvarných techník. V základnom štúdiu sa venujeme výučbe kresby, maľby, grafiky,
modelovaniu (práca s modelárskou hlinou) a dekoratívnej činnosti.
Pre ďalší rozvoj výtvarnej tvorivosti zapájame aj nové techniky: maľba na hodváb a sklo, výroba šperkov. Starší žiaci rozvíjajú talent pomocou
fotografie a počítačovej grafiky. Výučba výtvarných predmetov prebieha aj v prírode, napríklad Land- art (vytváranie obrazcov z prírodnín),
maliarsky plenér (maľba, kresba krajiny okolo seba) a body- art (žiaci sa stávajú súčasťou krajiny).
Úspechy: Soňa Veronika Bešinová - ocenená v súťaži Príroda, životné prostredie a deti (organizuje Osvetové stredisko Trenčín);
v súťaži Kreatívne Vianoce (ZUŠ) boli ocenení: Soňa Bešinová, Lucas Bečár, Zara Spačková, Martin Bulejko; návrh na Vianočnú pohľadnicu pre
ZUŠ vytvorila Olívia Malíková - získala hlavnú cenu.
TANEČNÝ ODBOR. Štúdium v tanečnom odbore je rozdelené na prípravné štúdium a základné štúdium.
Prípravné štúdium je určené žiakom predškolského veku (vek minimálne 4 roky), dĺžka štúdia je minimálne jeden rok, maximálne dva roky. V
rámci predmetu hudobno-pohybová výchova sa deti hravou formou učia základným elementárnym tanečným prvkom, správnemu držaniu
tela a orientácii v priestore. Základné štúdium je určené pre deti od 7 rokov. V prvej časti základného štúdia sa venujeme tanečnej príprave,
kreatívnemu tancu a základom klasického a ľudového tanca. V druhej časti vyučujeme klasický tanec, ľudový tanec a džez. Okrem povinných
predmetov sa venujeme choreografiám v štýle ľudového, klasického či džezového tanca, show dance, disco dance, hip hop a breakdance,
mažoretkovému športu a základom gymnastiky.
HUDOBNÝ ODBOR. Hudobný odbor je charakteristický individuálnou formou vyučovania (hra na nástroji, spev) doplnenou kolektívnymi
predmetmi (hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev a pod.) V hudobnom odbore prebieha
vyučovanie v prípravnom štúdiu a základnom štúdiu. Pre talentované detí a žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných a vysokých
školách umeleckého zamerania, je možnosť absolvovania rozšíreného štúdia. Pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, je
možnosť pokračovať v štúdiu pre dospelých, počas ktorého si prehĺbia teoretické i nástrojové kompetencie. Štúdium pre dospelých je určené
aj pre začiatočníkov. Teší nás, že naši hudobníci pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach, interných a verejných koncertoch.
-ZUŠ Nemšová-
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Čertovský pohľad na mikulášsky týždeň
Začiatkom decembra v roku 2019 som tretíkrát dostal poverenie sprevádzať po Drietome
Mikuláša, aby sme priamo doma zaklopali u 165 detí vo veku od 3 do 9 rokov. Mali sme na
to necelé tri dni, chodiť sme mohli len poobede a podvečer medzi 16:00 - 20:30. Môj cieľ
bol jasný - niekoho konečne dostať do pekla. Predchádzajúce dva roky som nikoho k nám
nedoviedol, vyhovoril som sa na deravú pamäť, že si neviem pri takom počte zapamätať
hriechy detí. Tak som vyfasoval zoznam hriešnikov aj s ich previneniami. To vám bola radosť
pozerať, ako decká prekvapilo, keď som im z knihy začal čítať hriechy! Bolo že to plaču
a náreku po Drietome! Toľko tí loptoši neplakali za predchádzajúce dva roky dokopy. A veru,
bolo ich zopár, ktoré by sa patrilo na mieste strčiť do vreca a šupnúť k nám do peklíčka...
No to som ale nemohol, pretože my tam dole sme podstúpili modernizáciu a presuny sa
zásadne konajú v podobe nočného transportu cez čertovský portál. Ja tej novinke veľmi
neverím – veď aj vlani som počas skúšobnej prevádzky portálu označil minimálne 10 detí
a tento rok som ich našiel všetky doma! Vraj som nesprávne vyplnil formulár k transportu...
No ale ako to má jeden chudák čert správne vyplniť, keď mu do toho stále kecá Mikuláš. Ten
starý svätý dobráčisko pri každom dieťati tvrdil, že ho má tiež vo svojej Mikulášskej knihe
a dokonca z nej čítal údajné dobré skutky dieťaťa, a niekedy pre istotu aj rodičov a starých
rodičov. Deti horlivo prikyvovali jeho slovám a recitovali básničky, spievali pesničky, zopár
detí zahralo pre Mikuláša na hudobnom nástroji - harmonike, husliach, flaute... a niektoré
pre neho pripravili dokonca darček. Možno by to vyzeralo ako podplácanie, ale keďže sa
zakaždým ušlo niečo aj mne, hodnotím to ako prejav pozornosti.
Prvá návšteva mimo zoznamu v Zariadení sociálnych služieb Slnečný lúč v priestoroch základnej školy naznačila, že tento rok to bude
trochu iné. Táto návšteva bola veľmi milá, čertoviny všetkým kukali z očí, škoda, že boli všetci mimo mojich kompetencií...
Keď sa mi nedarilo v Drietome, Mikuláš sa tváril, že mi chce pomôcť a vzal ma na večerné výjazdy mimo Drietomu kade-tade. Ani to
žiadny výsledok neprinieslo, pretože Mikuláš sa zľutoval aj nad zamestnankyňami obecného úradu a členmi ich rodín, nedovolil mi
označiť ani starostku Melčíc... A to mu nestačilo, naschvál ma v Trenčíne vzal k policajtom, k doktorom na chirurgickom urgentnom
príjme v trenčianskej nemocnici, k záchranárom RZP, k hasičom – teda k ľuďom, ktorí už na základe svojho povolania robia dobré skutky
(respektíve by mali robiť).
Piatok bol pre mňa náročný deň. Povedal som si, že ja sa na to úplne vy...kašlem a v piatok som si vianočné trhy na futbalovom ihrisku užil
najlepšie, ako sa len dalo. Postupne som strčil nos do každého stánku, veď bolo čo obzerať: oblátky, čokoláda, vianočné dekorácie, kočíky,
ručne maľovaný textil, rôzne šatky a čelenky, háčkované hračky, domáce potreby, pomôcky do kuchyne a na pečenie, odevný a bytový
textil. Keď ma prepadol hlad alebo smäd, vyňuchal som kapustnicu, chlieb s masťou a cibuľou, koláčiky, detský punč, punč pre dospelých,
varené vínko či kávu.
Doobeda sme sa stretli s deťmi, ktoré prichádzali so svojimi vyučujúcimi. Mikuláš mal veľkú radosť, že mnohé deti vypočuli jeho prosbu
a doniesli vlastnoručne urobenú ozdobu a spoločne vyzdobili vianočný stromček. (Ozdoby boli také pekné, že keď na druhý deň začalo
pršať, ozdoby sa zvesili, aby sa nezničili a tie menšie sa použili na ozdobenie stromčeka v budove obecného úradu.)
Keďže má už Mikuláš svoje roky, išiel si poobede pospať a tak som tam ostal sám, bez dozoru – s jeho košíkom plným cukríkov! Ale nebol
som lakomý, podelil som sa so všetkými deťmi, ktoré poobede prišli. Venoval som sa aj dospelým a testoval ďalšiu čertovskú novinku čokoládovými dukátmi som zisťoval, koľko stojí ich hriešna dušička. Na potvoru to boli samé drahé duše, a keďže aj v pekle máme napnutý
rozpočet, v Drietome tak ľahko dlžobné úpisy zrejme podpisovať nebudem. Ale nebojte sa, niektorí sa k nám časom aj sami dostanete...
Oceňujem, že sa mi obecný úrad snažil vytvoriť „domácu atmosféru“ a do stredu tanečného parketu umiestnil nádobu na oheň, v ktorom
sa po celý deň kúrilo a keď som mal čas, v kľude som sa ohrieval a vyvaľoval na balíkoch slamy s kožušinami, ktoré boli rozmiestnené okolo
ohniska. Práve keď sa mi leňošilo najlepšie, dorazil Mikuláš a začala ďalšia šichta, pretože na trhy začali prichádzať deti s rodičmi, prišli aj
muzikanti a tak krásne vyhrávali, až sa mi z toho hlava krútila. Napokon sa všetci zhromaždili okolo stromčeka a Mikuláš ho slávnostne
rozsvietil. Tu si dovolím takú malú kritiku - nechápem, prečo to vždy robí Mikuláš, veď čo by som to aj ja nedokázal? A možno ešte lepšie!
Keďže som bol po celom dni fakt dosť nachodený a unavený, večer som odmietal ísť mimo Drietomu. To som si dal! Mikuláš bol taký
škodoradostný, že ma vzal na návštevu do farského úradu, kde bol doma nielen farár, ale aj jeho mama, taká milá svätá dušička, ktorej
len anjelské krídla chýbajú. Prepadovka na skúške Zboru svätej Kataríny nepriniesla pre mňa žiadnu úrodu, tam si opäť prišiel na svoje
Mikuláš a ja som sa dokonca začal báť, či neprídem o chvost. Mikulášom vybrané domácnosti síce nerátali s našou návštevou, ale každý
hneď ochotne kadečo vyťahoval a pri takej pohostinnosti aj ja ťažko vyratúvam hriechy...
Poslednou záchranou sa pre mňa zdala byť oslava v prístavbe. Jubilantku Ľudmilku som šupnúť k nám nesmel, pri nej je poznačený
prísny zákaz (vraj by sme s takou poriadkumilovnou babou v pekle nevydržali). Bez hanby sa priznám, že hoci bolo na tej oslave zopár
kandidátov, nechal som sa podplatiť dobrým jedlom a pitím a nikoho z nich som na transport neoznačil.
V sobotu sme ukončili naše putovanie v osade Brúsne, kde Mikuláš rozsvietil nádherný stromček a potom sme sa venovali deťom, ktoré
napriek zime prišli a trpezlivo čakali, kým prídu na rad. Aj tu boli niektoré deti smelšie, niektoré bojazlivejšie, niektoré sa chichotali, niektoré
sa rozplakali... ale tiež vedeli krásne básničky a pesničky. Mne to už bolo vlastne jedno, opäť zmierený s tým, že do pekla sa vďaka mne
nikto nedostane, pochutil som si na poslednej pozemskej kapustnici a poďho čo najskôr späť k nám do teplúčka. Ale poslúchajte, hriešne
dušičky, lebo o rok sme tu zas!
(mh)
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Vianočný galakoncert
Predvianočné obdobie má zvláštne čaro. Iste mi dáte za pravdu, že je to
obdobie, keď niečo chystáme, na niečo čakáme, na niečo sa tešíme... Ruka
v ruke nás ovláda na jednej strane stres, náhlenie, prípravy, no a na druhej
strane radosť a potešenie z rôznych kultúrno-spoločenských podujatí,
keď rozsvecujeme vianočné stromčeky, stretáme sa s Mikulášom,
nakupujeme na vianočných trhoch, absolvujeme rôzne koncerty
a vystúpenia, stretáme sa s širšou rodinou, s priateľmi... Napriek tomu,
že hovoríme o tomto období ako o hektickom, dokážeme si nájsť čas pre
tých, na ktorých nám záleží. Lebo ľudia majú k sebe bližšie.
Aj drietomské umelecké zoskupenia cítia potrebu stretnúť sa v tomto
období s tými, ktorí im svoju priazeň venujú po celý rok a pripraviť pre
nich krásny vianočný zážitok. Preto sa už niekoľko rokov konáva Vianočný
galakoncert. Tento rok sa konal v kinosále na striebornú nedeľu
15.12.2019. Ja osobne sa musím priznať, že spomedzi všetkých kultúrnych
akcií, ktoré v obci organizujeme, patrí medzi moje najobľúbenejšie. Do
prípravy všetci vkladajú kus svojho srdiečka a myslím, že je to cítiť.
O slávnostné otvorenie galakoncertu sa postarali žiaci Základnej
umeleckej školy Nemšová hrajúci na husle, ktorí si so svojou pani
učiteľkou Veronikou Sirotnou Šutou pripravili tradičnú vianočnú koledu.
Na úvod všetkých pozdravil starosta obce Jaroslav Mego a vediac, že nás
čaká veľa krásnych vystúpení, zaželal všetkým krásny kultúrny zážitok.
Pódium najskôr ovládol nováčik vianočného galakoncertu - deti
z folklórneho súboru Drobci, ktoré sa so svojimi mamičkami stretajú
v klube Veselého Vidieka a pod vedením Anny Kardošovej sa zoznamujú
s hudbou, tancom či spevom. Mnohé detičky vystupovali prvýkrát a tak
boli obavy, ako deti zareagujú po vyjdení na pódium, či sa nerozplačú
alebo neodídu... Obavy boli zbytočné, deti boli smelé, dokonca tie, ktoré zbadali v hľadisku svojich príbuzných, bez ostychu
na nich vykrikovali a kývali im, až to vyzeralo, že tam prišli práve preto... Ale potom sa pekne zoradili a predviedli nacvičené
tančeky a dokonca jednu pieseň aj zaspievali. Bolo to veľmi milé vystúpenie, roztomilejší úvod programu sme si ani nemohli
želať. A ja pevne verím, že väčšinu z detí budeme na drietomských pódiách vídať pravidelne.
Nasledovali koledy a vinše v podaní Folklórneho súboru Nezábudky. Vedúce súboru Monika Spačková a Marika Stopková
opäť nacvičili s deťmi krásne pásmo a viacerí sme si s nimi radi zanôtili niektoré piesne.
Program pokračoval vystúpením detí, ktoré sa pod vedením Ľubomíra Michalca učia v ZUŠ Nemšová hrať na dychové
nástroje. Z roka na rok môžeme sledovať, ako sa chalani zlepšujú, každý sa počas koncertu snažil dostať zo seba to najlepšie.
Držíme im palce, aby ich hudba naďalej tak bavila, ako doposiaľ.
Spevácka skupina pod vedením Blanky Cibíkovej zaspievala niekoľko známych i menej známych skladieb a pani Emília
Bátovská nás potešila svojimi vianočnými a novoročnými veršíkmi.
Prvú časť programu ukončoval Zbor svätej Kataríny, ktorých hudobne sprevádzali chalani zo skupiny Pell-Mell. Vladimíra
Barišová a Štefan Bredschneider z repertoáru zboru vybrali rôznorodé piesne, v ktorých sa predviedol zbor nielen ako celok,
ale aj ako umelecké teleso s výbornými sólistami.
V druhej časti galakoncertu Dychová hudba Drietomanka pod vedením kapelníka Jaroslava Múdreho predviedla krásny
vianočný program, v ich podaní zazneli obľúbené piesne, bez ktorých si ich vianočné vystúpenie nevieme predstaviť. Ako
tradícia velí, aj tento rok pripravili novinky, ktoré bolo radosť počúvať.
Pred poslednou piesňou si vzal opäť slovo starosta obce, aby v tejto sviatočnej chvíli úprimne ďakoval všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom v priebehu roka pomáhali pri organizácii kultúrnych podujatí. Na záver sa sálou jemne rozozneli tóny
najkrajšej vianočnej koledy a všetci sme zaspievali Tichú noc. 						
(mh)

Novoročný koncert
V prvú januárovú nedeľu sa v katolíckom Kostole svätej Kataríny
Alexandrijskej konal Novoročný koncert zborov pôsobiacich v katolíckej
farnosti, do ktorej okrem Drietomy patria aj obce Kostolná-Záriečie
a Chocholná. Drietomu zastupovala Spevácka skupina a Zbor svätej
Kataríny a prvýkrát sme na koncerte v Drietome privítali Spevokol
z Kostolnej – Záriečia, ktorý sa stretáva podľa potreby a prispieva
k slávnostnému rázu cirkevných sviatkov v Kostole svätého Kozmu
a Damiána. Pred zaplneným kostolom ako prvá vystúpila Spevácka
skupina, v ktorej pôsobia niektorí seniori od jej založenia v roku 1971, hrou
na elektronických klávesoch spevákov sprevádzala vedúca skupiny pani
Blanka Cibíková. Po nich pokračovali v programe ďalšie dva zbory.
Striedavo zneli piesne v sprievode gitár v podaní Zboru svätej Kataríny a piesne za sprievodu organu a hudobných hostí
Spevokolu z Kostolnej – Záriečia, tradičné koledy striedali modernejšie gospelové piesne i celosvetovo známe melódie
v pomalšom i rýchlejšom tempe. Na záver nám pán farár vdp. Peter Korenčiak udelil všetkým požehnanie a zaspievali sme
spoločne vianočnú koledu „Daj Boh šťastia tejto zemi“. 							
(mh)
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Výlet na Kubínsku hoľu
Vlaňajší lyžiarsko-turistický výlet bol úspešný a preto sme sa rozhodli aj tento rok pozvať
našich občanov zalyžovať si alebo sa poprechádzať zasneženou krajinou. Starosta
obce Jaroslav Mego opäť vybral Kubínsku hoľu, pretože toto lyžiarske stredisko
ponúka ideálne podmienky pre nás – dobrý prístup, veľké parkovisko, blízkosť
lanoviek a vlekov, trate pre začiatočníkov i pokročilých. Ako sa ukázalo, pre niektorých
z nás to bola dokonca jedinečná možnosť vidieť tento rok sneh, keďže v Drietome sme
ho zatiaľ veľa nemali (článok píšem posledný februárový týždeň, ktovie, či nás príroda
ešte prekvapí bielou perinou). Priznám sa, že mne ako nelyžiarke bolo vlani na výlete
fajn – čím som sa netajila, ale aj tak ma prekvapilo, že sa 53-miestny autobus zaplnil za
pár dní. Výlety autobusom pre našich občanov organizujeme štvrtý rok a prvýkrát sa
stalo, že sme nedokázali vziať všetkých, ktorí mali záujem - napriek tomu, že niektorí
z radov zapísaných účastníkov i náhradníkov vypadli. Bolo mi ľúto, ale aj keby sme
objednali dva najmenšie autobusy, nenaplnili by sme ich.
V sobotu 22. februára 2020 ráno sme sa postupne schádzali pri zdravotnom stredisku, kde nás už čakal pristavený autobus a pred siedmou sme
vyštartovali žiadaným smerom. Niektorí z nás síce predpokladali, že sa im podarí cestou pospať, to by však v autobuse nesmelo byť hudobné
trio Jaroslav Mego (harmonika) – Miloš Čakloš (trúbka) – Palo Melicher (ozembuch). V pravidelných intervaloch sa nás pomerne úspešne snažili
prebrať a rozospievať. Cesta ubehla vo veselej nálade veľmi rýchlo.
Darilo sa nám aj po príchode na Kubínku, kým sa ostatní pripravili na lyžovanie, so starostom sme išli za určenou pracovníčkou, ktorá nám vopred
pripravila nahlásený počet ski-pasov, takže stačilo len odovzdať zoznam lyžiarov a zaplatiť (vďaka ponuke vedúceho strediska zvýhodnenú cenu
pre skupinu). Lyžiari neváhali a pobrali sa na svah, nelyžiari sa tiež roztratili tráviť čas podľa svojej chute.
Po príchode bolo zamračené, ale keďže sa zdalo, že sa oblačnosť trhá, naša nelyžiarska skupinka sa rozhodla pre lanovku na samý vrchol s nádejou,
že sa tam budeme slniť. To sa nám nepodarilo, kopec bol zahalený v hmle a dokonca na hrebeni tak fučalo, že sa mi ostatných nepodarilo
presvedčiť ani na krátku prechádzku k vrcholu Minčol. Po márnom asi polhodinovom čakaní na krajšie počasie sme sa vrátili na medzistanicu
lanoviek. Využili sme príležitosť v teple si posedieť, niečo zajesť, zapiť a príjemne sa pozhovárať a medzitým sa vonku krásne vyčasilo.
Poobede naplánoval starosta obce na medzistanici stretnutie pri varenom vínku. Konalo sa na krásnom slnečnom mieste, kde starosta a jeho
šikovní pomocníci na turistických varičoch chystali horúci voňavý nápoj. Lyžiari si pochvaľovali, lyžovalo sa im výborne, aj keď bolo veľa lyžiarov,
na vlekoch ani lanovke sa príliš dlho nečakalo a slniečko vytváralo nádhernú kulisu na spúšťanie sa po svahu. Vďaka dobrej viditeľnosti sme sa
kochali výhľadom na zasnežené končiare, v diaľke akoby namaľované.
Veľmi peknou kultúrnou vložkou bolo vystúpenie miestnych folkloristov, ktorí sa v krojoch aj s hudobnými nástrojmi vyviezli na medzistanicu
a na každom mieste, kde boli sústredení ľudia, sa pristavili a niečo zahrali a zaspievali. Prišli aj k nám. Naše drietomské osadenstvo sa nedalo
zahanbiť, a keď na želanie spustili známe trenčianske piesne, s chuťou sme si všetci s nimi zaspievali a v rámci možnosti zadupali na snehu – náš
výkon bol taký presvedčivý, že si mysleli, že aspoň niektorí musíme byť z nejakého súboru.
Čas vyčlenený na lyžovanie sa rýchlo krátil a po zastavení vlekov a lanoviek postupne všetci prichádzali k autobusu, pri ktorom naše hudobné
trio opäť predviedlo niečo zo svojho repertoáru. A pokračovali celou cestou, ich vyhrávanie prerušila len tradičná zastávka pri reštaurácii Rieka. Po
posilnení chutným jedlom a pitím sme v dobrej nálade pokračovali v ceste. A v dobrej nálade sme sa vrátili do Drietomy a rozišli domov. 		
				
									
(mh)

Fašiang v Drietome
Obec Drietoma počas fašiangové obdobia v sobotu 15. februára 2020 pripravila pre našich občanov
ochutnávku zabíjačkových špecialít.
Ako býva v posledných rokoch zvykom, od skorého rána bola pred prístavbou kultúrneho domu rozložená
partia chlapov, ktorí pod vedením nášho hlavného„zabíjačkového majstra“ Pala Michalca rezali, krájali, sekali,
varili, mleli, miešali – jednoducho spracovávali všetko mäso, aby sme na sklonku dňa mali výbornú kašu,
jelítka, tlačenku, klobásky či kapustnicu. K dielu podľa potreby prispelo skromnou pomocou naše dámske
osadenstvo, ktoré okupovalo kuchynský priestor v prístavbe. Doobeda sme sa venovali takým typickým
prácam, ako je varenie teplých nápojov, smaženie, varenie či pečenie podľa potreby. Poobede začalo ísť
do tuhého, bolo treba všetko poumývať, poupratovať, pripraviť pomôcky na servírovanie ochutnávkových
porcií, podľa potreby tepelne upraviť zabíjačkové dobroty a potom už len čakať na návštevníkov.
Súbežne s týmto všetkým vďaka iniciatíve nášho starostu chodil po obci fašiangový sprievod. Podarilo
sa dať dokopy veselú partiu prevažne muzikantov, dokonca sa našli prvé tri „lastovičky“, ktoré sa k nim na
základe našej výzvy dobrovoľne pridali. O 13. hodine vyštartoval spred prístavby vyzdobený vozík ťahaný
malým traktoríkom s maskami, ktoré vyhrávali a vyspevovali odušu po celej dedine – teda aspoň v tých
uliciach, kde je pohyb takéhoto vozidla bezpečný. A ľudia nezabudli na dobré zvyky - otvorili brány a dvere,
vyšli von, zaspievali si, zatancovali, aj niečo na ponúknutie našli, aj výslužku nabalili. Fašiangový sprievod len
potvrdil, že ľudia u nás sú štedrí a chcem vám touto formou nielen poďakovať, ale vás aj povzbudiť, aby ste nabrali odvahu a ak sa bude niečo budúci
rok konať, aby ste sa k sprievodu pridali – stále si myslím, že masiek máme u nás v dedine neúrekom, len sa musia ešte trochu osmeliť... Sprievod
zakončil svoje putovanie opäť pri prístavbe, aby sa jeho účastníci v kľude odmaskovali a zabavili na ochutnávkovom posedení.
Presne o 17. hodine sa otvorili dvere a do kinosály vchádzali prví návštevníci, ktorých sme so starostom obce pekne privítali a na privítanie počastovali
niečím účinným na žalúdok. Už onedlho naše šikovné pomocníčky začali roznášať prvé porcie a do 20:00, pokým sa podávali ochutnávkové porcie,
sa takmer vôbec nezastavili. Keď neroznášali jedlo, zbierali použité plasty, aby sme roztriedili odpad hneď na mieste.
O hudobný podmaz a dobrú náladu sa postarala Hrabovská kapela. S chlapcami si s chuťou zahrali niektorí drietomskí muzikanti, chvíľu to vyzeralo,
že ich chcú na pódiu nahradiť. Ďalšie občerstvenie rovnako ako po minulé roky zabezpečili členovia Slovenského červeného kríža, ktorí „v pekle“
ponúkali nielen nápoje, ale aj niečo sladké pod zub. Navečer návštevníkov v sále trochu ubudlo, stoly a lavice z prednej časti kinosály sa odložili
a rozprúdila sa tanečná zábava. Tanečníkov nebolo mnoho, o to viac mali miesta a tak si tancovanie viacerí užili dosýtosti. A tak to na fašiangy má byť.
(mh)
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Žijú medzi nami
Po zimnom spánku sa príroda opäť začína prebúdzať. Prichádza
najkrajšie obdobie v roku – jar. Ochrana prírody, jej zveľaďovanie,
ochrana a starostlivosť o lesnú zver je hlavným poslaním Slovenského
poľovníckeho zväzu na Slovensku, ktorého sté výročie založenia si
pripomenieme v tomto roku. O histórii poľovníctva na Slovensku, ale
i v našej obci nám porozprával dlhoročný člen a predseda Poľovníckeho
združenia Žľab v Drietome, bývalý učiteľ a zástupca základnej školy,
pán MIROSLAV ŠKULEC.
- Poľovníctvo – lov zveri - je tak staré ako ľudstvo samo.
Bolo alfou i omegou života ľudstva už v praveku. Neskôr bolo výsadou
kráľov a šľachty. Na našom území sa nachádzali najrozsiahlejšie
revíry uhorských panovníkov, napríklad Liptov, Gemer či Spiš. Listina
zo Svätého Beňadiku je prvou písomnou zmienkou o poľovníctve.
Pochádza z roku 1075 a hovorí o práve na poľovanie. Významní uhorskí
panovníci, Mária Terézia a jej syn Jozef II., prijali veľa zákonných zmien
a ustanovení o poľovníctve. Dekrét Jozefa II. z roku 1786 napríklad prikazoval mestám a obciam prenajímať
poľovné právo na svojich pozemkoch prostredníctvom dražby. O organizovanom poľovníctve na Slovensku
môžeme hovoriť až od roku 1920, ale i tak bolo v rukách bohatých továrnikov, bankárov a veľkostatkárov.
O rozšírení poľovníctva medzi obyčajných ľudí môžeme hovoriť až po vydaní nových zákonov po roku 1948. Vtedy
začala nová éra poľovníctva i v Drietome. Bol založený Poľovnícky spolok v Drietome pozostávajúci približne
z dvanástich občanov a lesníkov. Ich činnosť bola prakticky zameraná len na lov zveri.
- Poľovníctvo, to však nie je len lov zveri. Čo všetko robia členovia poľovníckych združení a čomu sa venujú?
Nové zameranie poľovníctva prinieslo až vytvorenie Slovenského poľovníckeho zväzu a vznik miestnych
základných organizácií - poľovníckych združení. Príchodom mladej generácie do týchto organizácií sa zmenilo
i ich zameranie a činnosť. Už to nebol len lov zveri, ale predovšetkým jej zveľaďovanie a ochrana. Vznikali nové
poľovnícke združenia, budovali sa chaty, soliská, kŕmidlá pre zver. Organizovali sa spoločenské a kultúrne podujatia,
brigády. Naše Poľovnícke združenie Žľab patrí k najväčším a najaktívnejším organizáciám v Trenčianskom okrese.
Spolu obhospodarujeme 4 390 ha poľnej i lesnej plochy. V súčasnosti máme 38 členov a 3 čakateľov.
- Poľovníctvo sa často dedí z generácie na generáciu v rodinách, kde má hlbokú tradíciu. Je to i váš prípad?
Áno, máte pravdu. S poľovníctvom som začal ako študent v roku 1956 a odvtedy sa mu venujem. 45 rokov som
vykonával najvyššiu funkciu – funkciu predsedu našej organizácie a 35 rokov som bol členom predsedníctva
okresného výboru. Za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť som bol ocenený najvyššími poľovníckymi vyznamenaniami.
V súčasnosti som čestným predsedom nášho združenia.
- Aká je Vaša vlastná lovecká štatistika?
Ja osobne som až takým náruživým poľovníkom nebol, ale poľoval som v rôznych kútoch Slovenska, na Morave,
ba dokonca i v Alpách. Poľovnícke trofeje v mojom dome by vedeli rozprávať veľa.
- Mali ste i vlastný poľovnícky vzor? Ak áno, prezradíte, kto to bol?
Ale áno. Mojím poľovníckym vzorom bol nebohý profesor Július Komárek. Bol pre mňa vzorom nielen
v poľovníctve, pretože bol výborným lovcom, ochranárom a milovníkom našej prírody, ale i ako človek so svojimi
ľudskými vlastnosťami.
- Je o vás známe, že okrem poľovníctva veľmi radi „kuchtíte“. Prezradíte našim čitateľom nejakú dobrú
poľovnícku špecialitu?
V poľovníctve sa naučíte nielen loviť zver, poznávať prírodu, ale i správne zužitkovať to, čo ste ulovili. Existuje
množstvo návodov a receptov. Spomeniem poľovnícky jegerek. Je to najjednoduchší, najrýchlejší a najlepší
spôsob prípravy jedla z diviny, z tzv. poľovníckeho práva - srdce, pečienka, ľadvinky, pľúcka, jazyk na masti, cibuľke
a koreniny.
- Poľovníci často hovoria, že poľovníkom sa človek nemôže stať, ale musí sa ním narodiť...
Určite je na tom niečo pravdy, pretože byť poľovníkom neznamená mať len poľovný lístok, zelené oblečenie,
poľovnícke potreby a zbraň. Je k tomu treba vrúcny vzťah k prírode, k zvieratám a k prostrediu, v ktorom žijú.
-za rozhovor ďakuje Daniela Špačková-
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Čo nové, pán starosta
V tejto rubrike starosta obce informuje o tom, čo je v obci nové – čo sa urobilo, čo sa robí a čo sa podľa plánov
bude robiť. Pán starosta, nech sa páči, máte slovo.
Vážení spoluobčania! Žijeme zvláštne obdobie strachu
pred koronavírusom (pozn. red. článok je písaný 10.3.2020,
v deň zákazu všetkých verejných zhromaždení) a aj vďaka
týmto obavám sa našou obcou nieslo mnoho klebiet
a dezinformácií. Ale klebety k našej obci patria a keďže
v minulom roku bolo klebiet v našej dedinke veľa, snáď aj
vďaka tomu sa nevyskytli žiadne krádeže a dokonca klesol aj
počet susedských sporov.
No dejú sa aj prospešné veci, jednou z najväčších je
rekonštrukcia miestnych komunikácií ulice Biskupskej,
Rádku, Kraľovian a časti Žabacej ulice, o ktorej som
informoval už v minulých zvestiach. Máme vysúťaženého
dodávateľa na práce. Vysúťažená suma za rekonštrukciu je
780.000,- eur. Obec samozrejme takýto obnos k dispozícii
nemá, mám v úmysle požiadať zastupiteľstvo o dôveru
a prijatie možnosti čerpania úveru. Naša obec má zdravú
ekonomiku, tento úver by sme mali hravo získať a verím,
že ho aj vyčerpáme. Nebudú to „prejedené“ peniaze
a budú použité na komunikácie, ktoré sú v našej obci
najviac využívané obyvateľmi i návštevníkmi. Pri týchto
komunikáciách sa nachádzajú všetky dôležité inštitúcie
obce – obecný úrad, farský úrad, kostoly, cintoríny, pošta,
zdravotné stredisko či lekáreň.
Hľadá sa súčinnosť prác pri rekonštrukcii miestnych
komunikácií, súčasťou ktorých bude odvodnenie
komunikácií, výstavba chodníka, výstavba nového
verejného osvetlenia, čo by malo zvýšiť kvalitu bývania
v našej obci. Mala by sa znížiť poruchovosť verejného
osvetlenia, ktorá sa veľmi často stáva počas veterného
počasia. Do tejto stavby mám snahu zapojiť aj firmu Slovak
Telekom, prebehli rokovania o pokládke optického vedenia,
aby sa táto rekonštrukcia spravila komplexne a nemusela sa
komunikácia v budúcnosti rozkopávať. Ľudia sa často pýtajú,
čo to optická sieť znamená. Jednoznačne odporúčam našim
obyvateľom, aby si optickú sieť dali zaviesť až po svoje
domy, nehnuteľnosti, pretože táto optická sieť v budúcnosti
niekoľkokrát zvýši možnosti internetu, a vďaka tomu
zhodnotí nehnuteľnosti každého z nás.
Rekonštrukčné práce plánujeme začať v mesiaci
apríl. S rekonštrukciou budú spojené rôzne dopravné
obmedzenia a obmedzenia voľného pohybu po týchto
komunikáciách. O všetkých obmedzeniach sa budem snažiť
informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej
stránky a zasielaním sms-správ. Verím, že občania prejavia
trpezlivosť s týmito prácami, že nebudú zaťažovať miestne
komunikácie nadmernou a častokrát zbytočnou dopravou
osobnými automobilmi. Predpokladané ukončenie prác
by malo byť v mesiaci september. Určite tam bude kopa
nepredvídaných problémov, ktoré sa samozrejme budeme
snažiť riešiť tak, aby rekonštrukcia prebiehala plynule a bez
zdržania. Aj týmto spôsobom prosím všetkých občanov
o trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii tohto projektu.
Ďalšou významnou investíciou v obci je rekonštrukcia
cvičebného priestoru vo veľkej telocvični v budove
Základnej školy s materskou školou. S prácami sa začalo
pred jarnými prázdninami. Podlaha bola v havarijnom
stave, dochádzalo k úrazom, bolo to nebezpečné, pričom
telocvičňa je dosť využívaná. Na tento účel sa podarilo získať
dotáciu 12.000,- eur, čo však nepokryje všetky náklady,
musíme doložiť zhruba 26.000,- eur. Podlaha sa robí tak, aby
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aby vydržala ďalších 30-40 rokov – teda toľko, čo vydržala
tá pôvodná. Celá podlaha sa vytrhala, všetky rošty sa
zdemontovali, násyp, ktorý bol medzi roštami, sa vyviezol.
Podlaha sa vyzametala, napenetrovala a opäť sa montoval
nový trojitý rošt, na ktorý sa umiestnili OSB dosky a ďalšie
OSB dosky s drážkami, aby táto podlaha bola vzájomne
previazaná a celistvo pružná. Na OSB dosky išla ďalšia pružná
hmota a na ňu sa nanáša konečná vrstva liatej podlahy,
ktorá by mala byť trvanlivá a kvalitná, čo pomôže nielen pri
hodinách telesnej výchovy k zdravému vývoju našich žiakov,
a čo ocenia aj účastníci cvičení v popoludňajších hodinách
– cvičenci pilatesu, aerobicu, stolného tenisu, skákania na
trampolínach, na nácvikoch DFS Nezábudky a na tréningoch
futbalovej prípravky. Práce by mali byť ukončené do 20.
marca.
Ďalej pokračujem v hľadaní riešenia odvodnenia cesty
I/9 v časti od Poľnohospodárskeho družstva po Motorest
Eden. V tejto časti, kde chceme vybudovať chodník pre
peších, sa nachádzajú všetky siete – plyn, voda, kanalizácia,
telekomunikačné káble. Máme problém „napasovať“
ďalšiu inžiniersku stavbu – dažďovú kanalizáciu – ktorá
by danú komunikáciu plnohodnotne odvodnila. Verím,
že tento problém sa mi do leta podarí vyriešiť, aby sme
mohli ešte tento rok vydať územné rozhodnutie a stavebné
povolenie a následne na to uvoľniť finančné prostriedky,
ktoré sme dostali do predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
v sume 100.000,- eur. Súčasťou tejto stavby by mala byť aj
rekonštrukcia autobusovej zastávky pri predajni Hôrka.
Celkové náklady na túto stavbu zatiaľ nemáme vyčíslené,
verím, že koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho
roka sa nám tento projekt podarí zrealizovať.
Prebieha proces územného konania na výstavbu chodníkov
v miestnej časti Majer, chodníka z Drietomy do KostolnejZáriečia a chodníka na katolíckom cintoríne. Po procese
územného konania pristúpime ihneď k procesu stavebného
povolenia tak, aby toto stavebné povolenie získalo do
konca roka právoplatnosť. Ak nám finančná situácia dovolí,
jednotlivé stavby budeme realizovať v priebehu budúceho
roka.
Veľa ľudí sa pýta, prečo stojí hasičské auto, naša staručká Ávia,
vedľa hasičskej zbrojnice. Už v minulosti som informoval, že
obec Drietoma dostala pridelené nové hasičské auto Iveco
Daily. Kľúče od tohto nového auta som spolu s príslušníkmi
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Drietome prevzal
z rúk Ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, ktoré prebehlo
v obci Horná Súča. Toto nové auto je vybavené modernou
komunikačnou technikou, novými zariadeniami. DHZ
Drietoma auto využíva pravidelne na nácviky, cvičenia,
využívajú ho pri stretnutiach či už v našej obci alebo v rámci
mikroregiónu. Všetci, ktorí majú záujem stať sa členom DHZ
Drietoma, sú vítaní. V prípade záujmu sa hláste u predsedu
DHZ (pán Vladimír Bulejko) alebo u veliteľa DHZ (Mgr.
Ľuboš Liška). Verím, že sa počet dobrovoľných hasičov
bude zvyšovať, že mladí ľudia budú mať záujem o túto
činnosť, ktorá v prípade núdze bude pre našich obyvateľov
nápomocná a prospešná.
V mesiaci január ste si určite všetci všimli kopenie sa
vytriedeného odpadu pri kontajneroch v celej našej
obci. Tieto hromady boli zapríčinené výpoveďou zo strany
Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK, ktorá
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nám zmluvu vypovedala v decembri
minulého roka. Štát nám mal prideliť
novú OZV, ktorá by sa nám o vytriedený
odpad starala. Žiaľ, to sa nestalo a hrozilo,
že triedený odpad nám nebude mať kto
vyvážať a jeho vývoz by sme si museli
hradiť sami, čo by nás mesačne stálo zhruba
5.000,- eur. Bol som nútený zapojiť sa do
tohto procesu a priam vyprosiť obnovenie
zmluvy s OZV ENVI-PAK. Táto firma nám
vyšla v ústrety, samozrejme v budúcnosti
nás to bude niečo stáť. Zmluva sa obnovila
s platnosťou od 1. januára, takže obec
nemusela za vývoz platiť a postupne nám
vytriedený odpad OZV dala zlikvidovať.
Aktuálne sa na Ministerstve životného
prostredia prehodnotili tabuľky, podľa
ktorých nespĺňame štandardy zberu
niektorých komodít – jedná sa hlavne
o sklo, preto prišlo nariadenie na
zníženie stavu zberných kontajnerov na
sklo v obci v počte 9 kusov. Veľká časť
týchto kontajnerov nebývala dostatočne
zaplnená. Vytypovali sa kontajnery, ktoré
bývali najviac prázdne a žiaľ, museli sa dať
odstrániť. Moje prosby navýšiť kontajnery
na kovy, tetrapaky a papier neboli
vyslyšané, pretože tabuľky a množstvo
vytriedeného odpadu v tonách nepustia,
nesplnili sme v týchto komoditách
predpísané štandardy, preto nám
tieto kontajnery odpadová spoločnosť
nenavýšila. Naopak, priviezli nám
kontajnery na plast, ktoré momentálne nie
sú až tak potrebné, pretože plastový odpad
nám vyvážajú 1x týždenne, čo je zatiaľ
postačujúce. Ak by sa situácia v budúcnosti
zmenila, tieto kontajnery v obci posilníme
tam, kde sa toho odpadu sústredí najviac.
Pri tejto príležitosti vás opäť vyzývam, aby
ste pristupovali k likvidácii komunálneho
odpadu zodpovedne a triedili a separovali
odpad v maximálnej možnej miere, čo nám
v budúcnosti pomôže znížiť náklady za
skládkovanie komunálneho odpadu. Čísla,
ktoré sme dosiahli v rámci vytriedeného
odpadu, sú nízke a sú jedny z najnižších
spomedzi okolitých obcí. Verím, že
k tomuto problému budete pristupovať
zodpovedne, veď ide o prostredie, v ktorom
chceme žiť, v ktorom chceme, aby vyrastali
naše deti, vnúčence a pravnúčence.
Záverom vás chcem pozvať a poprosiť
o účasť na kultúrnych podujatiach, ktoré
sa budú v našej obci konať, ak to situácia
dovolí. Najbližšie to bude oslava 75. výročia
oslobodenia našej obce od fašistickej
nadvlády (29.4.) a tradičné stavanie mája
(30.4.). Najmä mamičky a staré mamy
pozývam na kultúrny program, ktorý sa
bude konať pri príležitosti oslavy Dňa
matiek (10.5.). Všetkých pozývam na
Majstrovstvá obce vo varení guláša, ktoré
budú spojené s oslavou Dňa detí (6.6.),
s rôznymi sprievodnými akciami, o ktorých
budete priebežne informovaní. A
samozrejme vás pozývam na Kopaničiarske
slávnosti (10.7.-12.7.).

Volebný deň a volebná noc

Dňa 29.2.2020 sa konali Voľby do NR SR. V obci Drietoma boli vytvorené
2 volebné okrsky – dolný koniec a horný koniec + osady. Priebeh dňa
naznačoval, že to budú voľby s bohatou účasťou, aj keď treba priznať,
že pri obhliadnutí do minulosti rozhodne nešlo o rekordnú účasť. Ale
v porovnaní s voľbami prezidenta, eurovoľbami či komunálnymi voľbami
mávajú parlamentné voľby väčšiu účasť. Vysoký bol počet tých, ktorí volili zo
zahraničia, veľa našich obyvateľov si nechalo vystaviť hlasovací lístok a v deň
volieb prišlo veľa ľudí k nám voliť s hlasovacím lístkom. Napríklad istá slečna,
ktorá pochádza z Bardejova a pracuje v Prahe, bola u nás už niekoľkokrát.
Nevyužila možnosť hlasovať poštou, pretože – ako sa vyjadrila – má rada túto
svoju „volebnú turistiku“ a vždy to spojí s nejakým výletom. Voliť prichádzali
rovnako mladší i starší, medzi hlasujúcimi sme mali viac 18-ročných voličov
a na druhej strane sa môžeme pochváliť, že vo volebnej miestnosti volila
najstaršia obyvateľka našej obce pani Eva Šubertová.
Ľudia prichádzali takmer nepretržite, často sa vytvárali menšie a výnimočne aj
väčšie čakacie rady ku komisiám na vydanie hlasovacích lístkov i k zástenám
na úpravu hlasovacích lístkov.
V zozname voličov sme na konci dňa mali spolu zapísaných 1844 voličov. Na
hlasovaní sa zúčastnilo 1289 voličov, čo predstavuje 69,90 % - podarilo sa nám
tak prekonať celoslovenský priemer o 4 %. Spomedzi 24 politických strán,
hnutí a koalícií až 20 dostalo v našej obci aspoň 1 hlas. Voličov v Drietome
najviac oslovili tieto strany:
1. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia
(KÚ), Zmena zdola – 341 hlasov
2. Smer – sociálna demokracia – 303 hlasov
3. Sme rodina – 129 hlasov
4. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) – 105 hlasov
5. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) – 76 hlasov
Samotné spočítanie a vyplnenie zápisnice trvalo volebných komisiám
približne 2,5 hodiny. Členovia komisií sa mohli rozísť až po odovzdaní
zápisníc okresnej volebnej komisii, stalo sa tak po ďalších dvoch hodinách
a po 3. hodine nočnej sme už boli všetci doma.
(mh)
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Futbalová jeseň skončila a blíži sa úvod druhej polovice sezóny. Naše
mužstvá sa výsledkovo trápili a pozície v tabuľkách nie sú lichotivé.
Muži po trénerskej výmene Matúša Opatovského v polovici
jesennej sezóny výsledkovo síce neoslnili, ale boli vyrovnaným
súperom všetkým tímom v lige a mnoho zápasov smolne prehrali.
Na uvoľnený trénerský post prijal ponuku staronový tréner,
Rastislav Horňák, ktorého predošlé dlhoročné pôsobenie na lavičke
Drietomy bolo spojené s kvalitnými výsledkami a komplexným
herným štýlom. “Novému trénerovi“ držíme palce, nech stmelí
mladý kolektív a poskytne nový impulz.
Výraznou zmenou už v priebehu zimnej prípravy bolo sústredenie
v Starom Hrozenkove, ktorého sa mohli zúčastniť aj dorastenci,
a kde sme počas 4 dní absolvovali množstvo tréningových
jednotiek. Tím dorastencov prešiel najvýraznejšou zmenou. Naši
chalani nevystupujú pod hlavičkou OFK Drietoma, ale po dohode so Záblatím sme boli nútení vytvoriť už len jeden spojený
tím, kde naši dorastenci získavajú skúsenosti. Hlavným dôvodom je nedostatok hráčov, s čím bojujeme už dlhšie obdobie
a iné dočasné riešenie neprichádzalo do úvahy, aby stále mali zápasovú skúsenosť. Mnohí vekovo spĺňajú možnosť hrať za
mužov a keďže podávali kvalitné výkony, tréner mužov dával dostatok šancí aj mladším hráčom.
U žiakov boli výkony premenlivé, ale herný prejav sa od zápasu k zápasu zlepšoval. U mnohých vidíme veľký potenciál
a snažíme sa pracovať na tom, aby o sezónu alebo dve sme boli opäť schopní vytvoriť aj tím dorastencov, ktorého jadro by
tvorili práve terajší žiaci, ktorí tvoria dobrý kolektív.
Prípravke sa venuje Vladimír Sulo, v tejto vekovej kategórií vôbec nesledujeme výsledky. Najpodstatnejšou vecou je to, aby
chlapci mali radosť z hry a dostali priestor na dlhodobý progres. Dobrou správou je, že v najmladších kategóriách nemáme
problém s dostatočným počtom. Snažíme sa aj u nich vytvoriť čo najlepšie podmienky.
Čaká nás ťažká jarná časť a dúfame v zlepšené výsledky. Na konci sa chceme poďakovať bývalému trénerovi mužov Matúšovi
Opatovskému, ktorý futbalovo povzniesol väčšinu chalanov a chceme mu zaželať veľa úspechov v jeho profesionálnom aj
osobnom živote. Samozrejme držíme palce navrátilcovi Rasťovi Horňákovi k novej výzve, ktorú prijal. A ostatných srdečne
pozývame na zápasy OFK Drietoma.

Zmena pri žiadaní o súhlas na výrub drevín
Najskôr krátke zopakovanie, kedy treba žiadať o súhlas na výrub:
•
na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške
130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2
•
na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín
neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
•
na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške
130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade
alebo záhradkárskej osade
•
v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni
alebo na cintoríne,
•
ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom
ochrany (veľká časť katastra Drietomy patrí do chránenej
krajinnej oblasti Biele Karpaty s druhým stupňoch ochrany).
Ohlasovacia povinnosť vzniká pri okamžitom výrube dreviny z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života
človeka, alebo značnej škody na majetku. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne
oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (okresný úrad) najneskôr do
piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Od 1.1.2020 sa časť kompetencie obce presunula na okresný úrad:
obec rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce, okresný úrad rozhoduje
o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce. Informáciu o príslušnosti parcely
k zastavanému územiu nájdete na liste vlastníctva, podľa typu parcely treba žiadosti smerovať na príslušný úrad. 		
						
						
(mh)
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